THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ
DHL Express quan tâm đến quyền riêng tư của bạn.
Sứ mệnh của chúng tôi là excellence, simply delivered đồng thời bảo vệ bạn. Thông báo về
Quyền riêng tư này mô tả những dữ liệu mà chúng tôi và các công ty thuộc Tập đoàn Deutsche
Post DHL thu thập thông qua các tương tác khác nhau giữa chúng tôi với bạn, tại sao và cách
chúng tôi sử dụng dữ liệu đó, chúng tôi lưu trữ dữ liệu trong bao lâu, chúng tôi thu thập ở đâu
và bằng cách nào, chúng tôi sẽ chuyển nó cho ai và bạn có quyền gì.
Phạm vi của Thông báo về Quyền riêng tư này
Thông báo về Quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả người dùng dịch vụ, trang web, ứng dụng
hoặc các dịch vụ khác của chúng tôi ở bất kỳ đâu trên thế giới, trừ phi đã được bao gồm trong
Thông báo về Quyền riêng tư khác.
Thông báo về Quyền riêng tư này áp dụng cho các cá thể sau:
•
•
•
•
•

Người gửi hàng: Bao gồm cả nhân viên của người gửi hoặc cá nhân gửi một lô hàng
Người nhận lô hàng: Bất kỳ cá nhân nào nhận lô hàng
Những người thể hiện sự quan tâm đến chúng tôi và các dịch vụ của chúng tôi
Đối tác kinh doanh: Đối tác kinh doanh, bao gồm cả nhân viên của họ
Ứng viên tuyển dụng: Những cá nhân nộp đơn xin việc tới chúng tôi.

Tất cả các đối tượng trên được gọi là “bạn” hoặc “thuộc sở hữu của bạn”.
Các hoạt động bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tuân theo luật hiện hành tại những nơi chúng tôi
hoạt động. Điều này có nghĩa là chúng tôi tham gia vào các hoạt động được mô tả trong Thông
báo về Quyền riêng tư này ở một quốc gia cụ thể, chỉ khi được luật bảo vệ dữ liệu ở khu vực
hoặc địa phương cho phép.
Những thay đổi đối với Thông báo về Quyền riêng tư này
Chúng tôi có quyền thay đổi Thông báo về Quyền riêng tư này về việc xử lý dữ liệu của bạn
theo thời gian dựa trên những thay đổi trong dịch vụ của chúng tôi, hoặc theo luật hiện hành.
Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn nên cập nhật Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi
theo định kỳ.
Ai chịu trách nhiệm
Pháp nhân hoạt động như người kiểm soát dữ liệu của bạn xác định cách thức và lý do dữ liệu
của bạn được xử lý:
Đối với DHL Express Việt Nam
Công ty TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL-VNPT
06 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình
TP.Hồ Chí Minh
Việt Nam
Liên hệ
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Đối với DHL Express Global
DHL International GmbH
Charles-de-Gaulle-Str. 20
53113 Bonn
Germany
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Các loại dữ liệu chúng tôi xử lý
Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu của bạn khi chúng được yêu cầu cho một mục đích cụ thể. Ở một
số quốc gia, dữ liệu bổ sung có thể được xử lý để tuân thủ theo luật pháp địa phương.
Dữ liệu liên lạc
Thông tin liên lạc với bạn, ví dụ khi chúng tôi liên lạc để nhận hoặc giao một gói hàng.
Chẳng hạn như: tên, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email của bạn
Dữ liệu quản lý ứng viên tham gia tuyển dụng
Thông tin được sử dụng trong hệ thống nhân sự cho dữ liệu của ứng viên.
Chẳng hạn như: đơn xin việc, năng lực, thị thực làm việc của bạn
Xác thực và ủy quyền người dùng
Thông tin để xác định và xác minh bạn là người dùng trong hệ thống của chúng tôi và
để xác minh quyền truy cập của bạn vào dữ liệu cụ thể, ví dụ: ứng dụng On Demand
Delivery sẽ hiển thị các lô hàng đang chờ xử lý của bạn.
Chẳng hạn như: tài khoản đăng nhập, mật khẩu của bạn
Dữ liệu hồ sơ cá nhân

Thông tin về hồ sơ DHL của bạn, ví dụ: để thiết lập các tùy chọn giao hàng của bạn.
Chẳng hạn như: thông tin địa chỉ giao hàng, lịch sử đặt hàng/mua hàng
Dữ liệu hợp đồng
Thông tin được trình bày và thỏa thuận trong hợp đồng, ví dụ: các bên tham gia hợp
đồng.
Chẳng hạn như: điều khoản trên hợp đồng, tên đối tác
Dữ liệu lô hàng
Thông tin cho phép nhận và giao lô hàng của bạn, ví dụ: tình trạng lô hàng của bạn.
Chẳng hạn như: địa chỉ, chứng từ giao hàng, xác nhận giao hàng
Dữ liệu tài chính
Thông tin được sử dụng cho các quy trình lập hóa đơn, tài chính và thanh toán, ví dụ:
số tài khoản ngân hàng được sử dụng để thanh toán.
Chẳng hạn như: tài khoản ngân hàng, chi tiết thanh toán điện tử của bạn
Dữ liệu định dạng cá nhân
Thông tin được sử dụng để xác định bạn, ví dụ: hình ảnh hộ chiếu để xác minh danh
tính của bạn.
Chẳng hạn như: Số chứng minh nhân dân, số an sinh xã hội, hình ảnh hộ chiếu của bạn

Update: 02.2022

page 2

Dữ liệu đặc trưng
Thông tin tiêu biểu hoặc đáng chú ý liên quan đến bạn, giúp phân biệt bạn với những
người khác.
Chẳng hạn như: chữ ký của bạn trên giấy xác nhận giao hàng
Dữ liệu viễn thông và khảo sát
Thông tin trao đổi giữa bạn với một trong những nhân viên của chúng tôi hoặc bằng
cách điền vào một cuộc khảo sát trực tuyến, ví dụ: khi bạn gọi tới phòng dịch vụ khách
hàng của chúng tôi.
Chẳng hạn như: thông tin phản hồi của bạn, khi ghi âm cuộc gọi được áp dụng
Tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn
Tại DHL Express, chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu của bạn cho những mục đích cụ thể và khi chúng
tôi có cơ sở pháp lý để làm điều đó. Điều này có thể là:
• Việc thực hiện hợp đồng hoặc khi bạn thực hiện các bước chuẩn bị hợp đồng với chúng tôi.
• Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.
• Các quyền lợi hợp pháp được tiếp tục để bảo vệ các quyền của bạn và của chúng tôi, ví dụ:
để tăng sự hài lòng của khách hàng, cung cấp và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi cho bạn,
để tăng tương tác giữa bạn với chúng tôi, cung cấp cho bạn một dịch vụ hiệu quả hơn, đơn
giản hóa và tiết kiệm chi phí hơn, để quản lý tốt hơn mối quan hệ của chúng ta và các cơ
hội được đưa ra cùng với dữ liệu đó, để tối ưu hóa các tuyến đường vận chuyển của chúng
tôi, để bảo vệ dữ liệu của bạn tốt hơn và đảm bảo không có mặt hàng bị cấm và không được
chấp nhận nào xâm nhập vào mạng lưới của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các lợi
ích hợp pháp này được cân bằng. Khi áp dụng, bạn có quyền phản đối.
• Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào.
Dưới đây là các mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn.

Bạn với tư cách là khách hàng
Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm

Mục đích

Nhận và giao lô hàng của bạn
Để quản lý lô hàng của bạn trong mạng
lưới toàn cầu của chúng tôi
Tuân thủ tất cả các quy định xuất nhập
khẩu
Để định dạng bạn
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Cơ sở pháp lý để thực hiện
Thực hiện hợp đồng
Thực hiện hợp đồng
Thực hiện hợp đồng
Nghĩa vụ pháp lý
Thực hiện hợp đồng
Nghĩa vụ pháp lý
Quyền lợi hợp pháp
Sự đồng ý
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Để hỗ trợ bạn sử dụng các công cụ của
chúng tôi
Để cho phép các đối tác kinh doanh của
chúng tôi phục vụ bạn
Để xử lý dữ liệu tài chính của bạn

Thực hiện hợp đồng
Thực hiện hợp đồng
Quyền lợi hợp pháp
Sự đồng ý
Thực hiện hợp đồng

Để quản lý mối quan hệ giữa chúng tôi với bạn, bao gồm
Để cải thiện trải nghiệm tại DHL của bạn
cũng như các sản phẩm và dịch vụ của
chúng tôi
ví dụ. sự kiện, rút thăm trúng thưởng,
khảo sát
Để giúp bạn có được thông tin mới nhất
về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
mà bạn quan tâm
Để mở rộng các sản phẩm và dịch vụ của
chúng tôi
Để thuận tiện cho việc bạn truy cập trang
web của chúng tôi
Bạn tham gia với tư cách là một khách
hàng mới
Để truyền thông tới bạn

Thực hiện hợp đồng
Quyền lợi hợp pháp
Sự đồng ý
Quyền lợi hợp pháp
Sự đồng ý
Thực hiện hợp đồng
Quyền lợi hợp pháp
Sự đồng ý
Sự đồng ý
Thực hiện hợp đồng
Quyền lợi hợp pháp
Thực hiện hợp đồng
Quyền lợi hợp pháp

Bạn với tư cách là đối tác
Để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, bao gồm
Để quản lý mối quan hệ giữa chúng tôi
với bạn
Để bạn cung cấp dịch vụ cho chúng tôi

Thực hiện hợp đồng
Quyền lợi hợp pháp
Thực hiện hợp đồng
Quyền lợi hợp pháp

Bạn với tư cách là ứng cử viên
Để chào mừng bạn tham gia với chúng tôi, bao gồm
Để đăng ký bạn làm ứng cử viên
ví dụ hội chợ việc làm
Để kiểm tra tính đủ điều kiện của bạn
Đã tuyển dụng bạn
Để lưu trữ thông tin của bạn trong khu
dự trữ tuyển dụng của chúng tôi
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Thực hiện hợp đồng
Quyền lợi hợp pháp
Thực hiện hợp đồng
Quyền lợi hợp pháp
Thực hiện hợp đồng
Sự đồng ý
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Dành cho tất cả mọi người
Để bảo vệ và bảo mật dữ liệu của bạn, bao gồm
Để đảm bảo an ninh cho hệ thống mạng
và hệ thống thông tin của chúng
Để bảo vệ dữ liệu của bạn

Nghĩa vụ pháp lý
Quyền lợi hợp pháp
Nghĩa vụ pháp lý
Quyền lợi hợp pháp

Truy cập trang web của chúng tôi
Khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn (ví
dụ: địa chỉ IP, thời gian và thời lượng truy cập của bạn). Việc lưu trữ thêm trong các
tệp nhật ký được thực hiện để đảm bảo chức năng của các trang web và tính bảo mật
trong hệ thống của chúng tôi. Do đó, chúng tôi có quyền lợi hợp pháp trong việc xử
lý dữ liệu của bạn. Chúng tôi sẽ xóa dữ liệu của bạn ngay khi chúng không còn cần
thiết cho mục đích mà dữ liệu được thu thập.
Sàng lọc lô hàng
Các lô hàng được kiểm tra hoặc soi chiếu để xác minh vật thể bên trong có đúng với
mô tả chi tiết hay không, và để kiểm tra giá trị của lô hàng xem có tuân thủ luật pháp
hiện hành và Điều khoản vận chuyển của chúng tôi không. Chúng tôi sàng lọc tất cả
các lô hàng vì mục đích bảo mật để tránh các mặt hàng bị cấm và không được chấp
nhận xâm nhập vào mạng lưới của chúng tôi hoặc để phát hiện hành vi phạm tội hoặc
sử dụng sai mục đích. Chúng tôi có quyền lời hợp pháp cho quá trình xử lý này vì nó
đảm bảo hoạt động trôi chảy và cải tiến liên tục các sản phẩm của chúng tôi vì lợi ích
của bạn.
Các trường hợp ngoại lệ về lô hàng
Tại DHL, chúng tôi cố gắng vận chuyển lô hàng của bạn một cách cẩn thận nhất và
không có sự chậm trễ quá mức. Nếu chúng tôi không thể giao lô hàng của bạn, lô
hàng đó sẽ được trả lại cho người gửi hàng. Ví dụ: khi không thể tìm thấy địa chỉ, lô
hàng sẽ được xử lý tại DHL Found Shipment Center. Chúng tôi có thể mở lô hàng của
bạn để xác định địa chỉ trả hàng hoặc giao hàng. Do đó, chúng tôi có quyền lợi hợp
pháp để xử lý dữ liệu của bạn.
Sàng lọc Bên bị Từ chối
Bên bị Từ chối là các cá nhân hoặc tổ chức đã bị cơ quan quản lý đưa vào danh sách
những người bị chặn giao dịch xuất nhập khẩu hoặc đã bị cơ quan quản lý xử phạt vì
các hành vi bất hợp pháp như tham gia khủng bố, buôn bán ma tuý, rửa tiền hoặc
cung cấp vũ khí. Những lô hàng gửi hoặc nhận từ các Bên bị Từ chối thường bị cấm.
Mỗi lô hàng trong mạng lưới DHL Express đều được sàng lọc các Bên bị Từ chối. Các
lô hàng gửi đến hoặc gửi từ các Bên bị Từ chối tiềm năng có thể được giữ lại để sàng
lọc thêm nhằm xác minh rằng lô hàng đó không bị cấm. Để tạo điều kiện thuận lợi
cho việc vận chuyển lô hàng nhanh chóng, chúng tôi có thể yêu cầu một bản sao giấy
tờ tùy thân của bạn.
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Dựa trên Quyền lợi hợp pháp của DHL Express và của bạn, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu
của bạn và chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu cần thiết trong một khoảng thời gian giới
hạn. Điều này giúp các chuyến hàng trong tương lai của bạn không bị trì hoãn do quá
trình sàng lọc. Tuy nhiên, bạn có quyền phản đối, bằng lời nói hoặc bằng văn bản.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các quy định, lệnh trừng phạt thương mại và các
Bên bị Từ chối, vui lòng truy cập trang web của các cơ quan có liên quan, ví dụ: Liên
hợp quốc, Liên minh châu Âu và Chính phủ Hoa Kỳ.
Cuộc gọi và ghi âm cuộc gọi
Trong một số trường hợp nhất định, DHL sẽ gọi cho bạn để thu thập phản hồi của
bạn hoặc cho các mục đích tiếp thị. Cơ sở pháp lý là việc thực hiện hợp đồng, quyền
lợi hợp pháp hoặc sự đồng ý. Ví dụ: ở một số quốc gia, các cuộc gọi cho mục đích tiếp
thị chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý trước của bạn.
Nếu bạn gọi cho chúng tôi hoặc chúng tôi gọi cho bạn, cuộc gọi có thể được ghi âm
lại cho các vấn đề liên quan đến lô hàng, đào tạo và đảm bảo chất lượng. Chúng tôi
sẽ thực hiện ghi âm cuộc gọi của bạn theo luật viễn thông và bảo vệ dữ liệu hiện
hành. Trong trường hợp việc ghi âm cuộc gọi phải được sự đồng ý trước, cuộc gọi sẽ
chỉ được ghi âm sau khi bạn đồng ý. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc
nào. Kể từ thời điểm đó, tất cả các cuộc gọi sẽ không còn được ghi âm lại. Tại những
quốc gia mà việc ghi âm cuộc gọi phụ thuộc vào Quyền lợi hợp pháp, bạn có thể phản
đối việc ghi âm.
Phản hồi của khách hàng
DHL tương tác với bạn để thu thập phản hồi và trải nghiệm của bạn với chúng tôi.
Phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi tạo ra những cải tiến trong việc cung cấp các sản
phẩm và dịch vụ của mình. Tại một số quốc gia, chúng tôi thuê dịch vụ này từ một đối
tác kinh doanh. Tùy thuộc vào quốc gia của bạn, việc xử lý dữ liệu sẽ dựa trên lợi ích
hợp pháp hoặc dựa trên sự đồng ý của bạn.
Thủ tục Hải quan
Chúng tôi muốn đảm bảo rằng lô hàng của bạn được vận chuyển nhanh nhất có thể
bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thông quan cho bạn. Để làm được
điều này, bạn cần cung cấp cho chúng tôi tất cả các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục
hải quan. Vì các yêu cầu pháp lý khác nhau có thể được áp dụng ở cơ quan Hải quan
các nước. Ví dụ, ở một số quốc gia nhất định, cơ quan hải quan yêu cầu số an sinh xã
hội, chứng minh thư hoặc bản sao hộ chiếu để thông quan lô hàng. Để tuân thủ quy
định hải quan và thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi, việc xử lý dữ
liệu của bạn là cần thiết. Trong trường hợp chúng tôi giữ dữ liệu của bạn để phục vụ
cho các chuyến hàng sau này, bạn có quyền phản đối.
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Tin nhắn kỹ thuật số
Để tạo điều kiện liên lạc giữa chúng ta, chúng tôi đề xuất bạn liên hệ với chúng tôi
qua các kênh liên lạc của bên thứ ba mà bạn lựa chọn (ví dụ: Facebook và DHL Virtual
Assistant). Hệ thống trả lời dựa trên từ khóa hoặc chuyển yêu cầu của bạn đến nhân
viên trong một cuộc trò chuyện trực tiếp. Đây là một cách nhanh chóng và dễ dàng
để có câu trả lời về tình trạng lô hàng của bạn hoặc về các sản phẩm và dịch vụ của
chúng tôi. DHL có quyền lợi hợp pháp trong việc xử lý dữ liệu của bạn để tạo điều
kiện thuận lợi cho việc liên lạc của chúng tôi. Nếu bạn không muốn sử dụng những
kênh như vậy, bạn có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Để
biết thêm thông tin về cách mà các nhà cung cấp kênh truyền thông bảo vệ dữ liệu
của bạn, vui lòng truy cập trang web của họ.
Cookie và các công nghệ tương tự
DHL sử dụng các công nghệ khác nhau để lưu trữ tùy chọn người dùng hoặc các thông
tin khác của bạn nhằm cung cấp dịch vụ thuận tiện và hiệu quả nhất có thể. Khi bạn
truy cập trang web của chúng tôi, Trung tâm kiểm soát quyền riêng tư sẽ thông báo
rằng cần có sự đồng ý của bạn đối với việc sử dụng một số cookie nhất định, chẳng
hạn như cookie phân tích hoặc các công nghệ tương tự.
Vị trí địa lý
DHL sẽ chỉ thu thập vị trí trực tiếp từ bạn. Chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm
người dùng được cải thiện trên hệ thống của chúng tôi bằng cách tích hợp hệ thống
bản đồ (ví dụ: Google Maps, Microsoft Bing Maps…). Đây có thể là một phần của việc
theo dõi lô hàng, tìm kiếm vị trí và giao hàng đến các Điểm Dịch vụ của DHL trong
trường hợp bạn đã chọn chuyển hướng lô hàng của mình. Tùy thuộc vào quốc gia,
việc xử lý này có thể dựa trên quyền lợi hợp pháp hoặc sự đồng ý của bạn.
Giám sát bằng hình ảnh ‘CCTV’
DHL đã lắp đặt camera giám sát qua hình ảnh để kiểm soát việc ra vào các tòa nhà
của chúng tôi và các khu vực cụ thể như bãi đậu xe, cũng như thực hiện giám sát hoạt
động kinh doanh của chúng tôi. Giám sát bằng hình ảnh được sử dụng để đảm bảo
sức khỏe và sự an toàn của những vị khách đến công ty, nhân viên và tài sản của
chúng tôi, cũng như giám sát về các quy trình hoạt động trong các cơ sở. Do đó, chúng
tôi có quyền lợi hợp pháp cho các mục đích an ninh và kiểm soát ra vào, điều này cần
thiết cho việc quản lý các tòa nhà của DHL.
Các trang người hâm mộ trên mạng xã hội
Chúng tôi cung cấp cho bạn các trang người hâm mộ của chúng tôi trên các mạng xã
hội, chẳng hạn như Facebook, Instagram hoặc LinkedIn để tiếp cận và tương tác với
bạn tốt hơn. Do đó, chúng tôi có quyền lợi hợp pháp trong việc xử lý dữ liệu của bạn.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Thông báo về Quyền riêng tư của chúng tôi
trên các trang người hâm mộ.
Các điểm dịch vụ DHL
Bạn có thể gửi và nhận các gói hàng thông qua các Điểm dịch vụ. Các Điểm Dịch vụ
này có thể thuộc sở hữu của DHL hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi (ví dụ: bưu
điện). Nếu bạn chọn gửi và nhận qua Điểm Dịch vụ, DHL sẽ chỉ xử lý dữ liệu một cách
tối thiểu và cần thiết theo các điều khoản hợp đồng của chúng tôi đối với bạn.
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Các đối tác thanh toán
DHL cung cấp cho bạn một số tùy chọn thanh toán để tạo điều kiện thuận lợi cho việc
thanh toán của bạn. Chúng tôi chấp nhận tất cả các thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, cũng
như thanh toán trực tuyến. Dữ liệu thanh toán của bạn sẽ được xử lý theo các tiêu
chuẩn công nghiệp xử lý thanh toán để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu và để thực hiện
các nghĩa vụ theo hợp đồng.
Cách chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn
Chúng tôi chủ yếu thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn để nhận, vận chuyển và giao lô hàng
của bạn.
Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu của bạn trực tiếp hoặc gián tiếp. Khi bạn chủ động chia sẻ
thông tin với chúng tôi,ví dụ: tạo tài khoản, liên hệ với chúng tôi hoặc điền vào biểu mẫu trên
trang web của chúng tôi hoặc khảo sát, chúng tôi sẽ nhận dữ liệu trực tiếp từ bạn. Khi chúng
tôi nhận được dữ liệu của bạn từ một bên thứ ba bên ngoài (ví dụ: người gửi hàng), chúng tôi
nhận được dữ liệu của bạn một cách gián tiếp. Trong trường hợp này, trách nhiệm của nhà
cung cấp là đảm bảo tính chính xác của dữ liệu và chuyển dữ liệu đó cho chúng tôi theo quy
định của pháp luật hiện hành.
Thông tin cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi
Chúng tôi xử lý dữ liệu cho bạn với tư cách là đối tác kinh doanh của chúng tôi, để chúng tôi
quản lý các hợp đồng hoặc để nhận các dịch vụ từ bạn.
Chúng tôi chỉ thu thập và xử lý dữ liệu cần thiết cho các mục đích đã thỏa thuận trong hợp
đồng và sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và giới hạn trong các mục
đích đã thỏa thuận.
Chúng tôi sử dụng dịch vụ của bạn để phục vụ nhân viên và khách hàng của chúng tôi tốt hơn.
Điều này cho phép DHL đảm bảo đến gần với khách hàng của chúng tôi về dịch vụ nhận và giao
hàng, dịch vụ quản lý dữ liệu lô hàng, đối tác về an toàn và bảo mật, kiểm toán, các nhà cung
cấp dịch vụ thanh toán và lưu trữ dữ liệu.
Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn trong bao lâu
Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích của
chúng tôi, để thực hiện các hợp đồng và tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào. Khoảng thời
gian lưu trữ có thể khác nhau ở mỗi quốc gia dựa trên luật hiện hành của quốc gia đó.
Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hiện hành, chúng tôi sẽ lưu trữ một số dữ liệu của bạn trong
khoảng thời gian lên đến 11 năm, với các thay đổi cho mỗi quốc gia theo quy định của pháp
luật địa phương hiện hành. Ví dụ, việc lưu trữ các tài liệu lô hàng cần thiết cho quá trình xử lý
lô hàng. Chúng tôi xác định khoảng thời gian lưu trữ thích hợp và hợp lý bằng cách xem xét
bản chất, độ nhạy cảm và sự cần thiết của dữ liệu của bạn.
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Chúng tôi cố gắng giảm thiểu thời gian lưu trữ dữ liệu khi mục đích, luật pháp hoặc hợp đồng
cho phép chúng tôi làm như vậy. Dữ liệu mà chúng tôi thu thập dựa trên sự đồng ý của bạn sẽ
được xử lý cho đến khi bạn rút lại sự đồng ý của mình.
Cách chúng tôi bảo mật dữ liệu của bạn
DHL rất coi trọng việc bảo mật dữ liệu của bạn. Chúng tôi đã thực hiện các chiến lược, kiểm
soát, chính sách và biện pháp khác nhau để giữ an toàn cho dữ liệu của bạn. Chúng tôi luôn
xem xét chặt chẽ các biện pháp bảo mật của mình. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ
như tường lửa, hệ thống giám sát và chống xâm nhập. Khi thích hợp, chúng tôi bảo mật dữ
liệu của bạn bằng cách sử dụng các kỹ thuật mã hóa và bút danh khi lưu trữ và chuyển dữ liệu
của bạn. Chúng tôi đảm bảo rằng có các biện pháp kiểm soát ra vào nghiêm ngặt trong các tòa
nhà và các trung tâm dữ liệu được chứng nhận của chúng tôi.
Là một phần của chiến lược bảo mật, chúng tôi đã thiết lập các chương trình kiểm tra để đảm
bảo rằng hệ thống và dịch vụ của chúng tôi tuân thủ chính sách bảo mật thông tin DPDHL và
tiêu chuẩn mở rộng ISO 27001.
Ngoài ra, chúng tôi đang thực hiện một số biện pháp để giảm thiểu rủi ro, chẳng hạn như đào
tạo nhân viên thường xuyên và tổ chức các cuộc diễn tập mô phỏng sự cố do Trung tâm phòng
thủ mạng của chúng tôi thực hiện.
Mục đích là để hệ thống CNTT hoạt động liên tục và ngăn chặn các truy cập trái phép.
Dữ liệu của bạn có được chia sẻ không
DHL sẽ chỉ chia sẻ hoặc thuyên chuyển dữ liệu của bạn trong quá trình thực hiện các mục đích
được nêu trong Thông báo về Quyền riêng tư này, khi được luật pháp hiện hành cho phép và
với các biện pháp bảo vệ thích hợp.
Chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu của bạn đến những người nhận sau:
•

•
•

Các công ty thuộc Tập đoàn DPDHL: cần có sự chuyển giao trong Tập đoàn DPDHL để
cung cấp và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Việc thuyên chuyển dữ liệu
cũng có thể xảy ra để quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn, để nhận dạng bạn và
tuân thủ các quyền riêng tư của bạn
Đối tác kinh doanh: chia sẻ dữ liệu được giới hạn ở những gì được yêu cầu (ví dụ: nhận
hoặc giao gói hàng của bạn tại Điểm dịch vụ hoặc để thực hiện thủ tục hải quan.)
Cơ quan công quyền: chuyển giao dữ liệu được yêu cầu bởi Luật pháp hiện hành (ví dụ:
thực hiện nghĩa vụ pháp lý trong quá trình xử lý lô hàng)

Dữ liệu của bạn chỉ được thuyên chuyển từ bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) cho các
công ty khác của Deutsche Post DHL Group, các đối tác kinh doanh bên thứ ba hoặc cơ quan
công quyền khi được luật bảo vệ dữ liệu hiện hành cho phép. Trong những trường hợp như
vậy, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ thích hợp được áp dụng để đảm bảo việc
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thuyên chuyển dữ liệu của bạn (ví dụ: các quy tắc ràng buộc của chúng tôi, các điều khoản hợp
đồng tiêu chuẩn).
Chính sách bảo mật dữ liệu của DPDHL quy định các tiêu chuẩn xử lý dữ liệu của bạn.
Chúng tôi tôn trọng quyền của bạn
Trong trường hợp được áp dụng, luật bảo vệ dữ liệu cung cấp nhiều quyền để bạn thực hiện:
Quyền truy cập thông tin
Bạn có quyền được thông báo về thông tin mà chúng tôi nắm giữ về bạn.
Điều này bao gồm quyền yêu cầu chúng tôi thông tin bổ sung về các loại dữ liệu của bạn mà
chúng tôi đang xử lý, cho mục đích nào, các loại đối tác kinh doanh mà dữ liệu có thể được gửi
đến và các quyền khác của bạn liên quan đến việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn.
Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin này trong vòng một tháng sau khi bạn yêu cầu.
Quyền chỉnh sửa dữ liệu
Bạn có quyền yêu cầu chỉnh sửa mọi dữ liệu không chính xác về bản thân.
Quyền phản đối
Bạn có quyền phản đối một số hình thức xử lý nhất định dựa trên quyền hợp pháp, chẳng hạn
như tiếp thị trực tiếp.
Quyền rút lại sự đồng ý của bạn
Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào.
Quyền di chuyển dữ liệu
Bạn có quyền chuyển dữ liệu của mình sang người điều khiển khác. Chúng tôi sẽ cung cấp cho
bạn bản xuất dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi.
Quyền xóa/yêu cầu được quên dữ liệu
Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền yêu cầu xóa dữ liệu của mình. Trường hợp
quyền yêu cầu được quên của bạn là hợp lệ và chỉ khi cần thiết, dữ liệu tối thiểu về bạn có thể
được lưu trữ nhằm đảm bảo rằng bạn sẽ không bị liên lạc lại. Nếu bạn sử dụng lại dịch vụ của
chúng tôi, bạn sẽ được coi là khách hàng mới.
Quyền hạn chế xử lý dữ liệu
Bạn có quyền yêu cầu giới hạn cách sử dụng dữ liệu của bạn.
Quyền liên quan đến việc ra quyết định tự động bao gồm lập hồ sơ
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Bạn có quyền yêu cầu xem xét quá trình xử lý tự động. Tại thời điểm này, DHL không áp dụng
bất kỳ quyết định tự động nào gây hậu quả pháp lý cho bạn. Trong trường hợp sẽ được thực
hiện trong tương lai, chúng tôi sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
Bạn có thể gửi yêu cầu của mình dựa trên các quyền nêu trên hoặc bất kỳ câu hỏi nào khác về
Thông báo về quyền riêng tư này tới người đại diện bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại quốc gia
bạn đang cư trú. DHL không thể xử lý yêu cầu của bạn nếu không có đủ bằng chứng về danh
tính của bạn. Xin lưu ý rằng luật bảo vệ dữ liệu hiện hành có thể áp đặt các điều kiện để thực
hiện các quyền trên.
Yêu cầu và khiếu nại
Chúng tôi sẽ xử lý tất cả các yêu cầu của bạn. Nếu chúng tôi không thể cung cấp cho bạn câu
trả lời hài lòng, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Nếu chúng tôi không giải quyết được thắc mắc của bạn, bạn có thể gửi đơn khiếu nại đến nhà
chức trách bảo vệ dữ liệu tại địa phương của bạn.
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Bảng chú giải
Đối tác kinh

Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi

doanh
Các nhà cung cấp

Các bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi việc sử dụng các kênh liên lạc của họ

kênh thông tin
truyền thông
Người điều khiển Người điều khiển dữ liệu xác định (các) mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu
cá nhân

Dữ liệu

Tất cả dữ liệu cá nhân liên quan đến một người có thể được xác định hoặc
nhận dạng trực tiếp hoặc gián tiếp

DHL Express

DHL, chúng tôi

Người đại diện

Người đại diện bảo vệ dữ liệu đảm bảo rằng các quy tắc bảo vệ dữ liệu được

bảo vệ dữ liệu

tôn trọng trong công ty

Người xữ lý dữ

Người xữ lý dữ liệu chỉ xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho người điều khiển

liệu
Người nhận hàng Bên mà lô hàng được giao, ví dụ: người nhận hàng, hàng xóm
Người gửi hàng

Bên bắt đầu vận chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác thông qua chúng
tôi
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